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DECRETO N° 402, DE 27 DE JUNHO DE 2020 
 

Determinar Toque de Recolher e outras 
medidas dentro desta urbe, pelo período 
compreendido do dia 29/06/2020 à 
12/07/2020, como medida de contingência 
à disseminação do Coronavírus (COVID-19), 
e dá outras providências 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CLÁUDIA, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Orgânica do Município, 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 362/2020, que consolidou 

medidas temporárias para prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus 

COVID-19, no âmbito do Município de Cláudia; 
 

Considerando o disposto no parágrafo único, do art. 32, do Decreto 

mencionado acima, que prevê a possibilidade de implantação de Toque de 

Recolher;  
 

Considerando a notificação recomendatória conjunta proferida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os 15 (quinze) Municípios 

integrantes do Consórcio Regional de Saúde Teles Pires. 

 

Considerando ser medida antecipatória de possíveis ações judiciais, 

tendo como resultado possível um eventual fechamento completo do comércio 

local. 

Considerando o cenário epidemiológico do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Cláudia em relação à infecção pelo Coronavírus - COVID-19, 

bem como a expansão da transmissão comunitária em nossa Cidade e na região, 

o que culmina na necessidade de restrição drástica da circulação de pessoas; 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica estipulado Toque de Recolher das 21:30 às 05:00 horas, 

no período compreendido do dia 29/06/2020 à 12/07/2020, como medida de 

contingência à disseminação do Coronavírus (COVID-19). Sendo que os 

estabelecimentos autorizados a funcionar deverão encerrar suas atividades até 

as 20:30 horas, existindo tempo hábil para seus colaboradores retornarem as 

suas residências até as 21:30 horas, horário em que se inicia o toque de 

recolher. 
 

Parágrafo único. Fica vedado a circulação de pessoas no âmbito do 

Município de Cláudia, pelo período definido no caput, prorrogável se necessário. 
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Art. 2º. Fica determinado que, durante o período do Toque de 

Recolher, todo e qualquer estabelecimento comercial e de serviço, deverá ter o 

funcionamento de suas atividades nos seguintes termos: 
 

I – Bares, Tabacarias e congêneres: Restrição da atividade comercial, 

autorizado apenas os serviços de delivery ou take away (retirar no local) com a 

proibição de consumo no local, bem como a colocação de mesas ao público, 

encerrando suas atividades as 18:00 hrs; 
 

II - Distribuidora de bebidas: Proibição de colocação de mesas no 

estabelecimento, tanto quanto o consumo no local, sendo que após 18:00 

(dezoito) horas, o atendimento a partir deste horário somente pelo sistema de 

entrega domiciliar (delivery);  
 

III – Estabelecimento de alimentação: atendimento até as 20:30 horas, 

podendo atender a partir deste horário somente pelo sistema de entrega 

domiciliar (delivery), sendo proibido o consumo no local após o horário acima 

descrito; 

 

IV – Sorveterias: manterão seu atendimento normal, sendo que após 

as 18:00 horas o atendimento deverá ser feito por take away (retirar no local), 

com a proibição de consumo no local, bem como colocação de mesas ao público 

após as 18:00 horas; 

 
 

V - Mercados e Supermercados: atendimento até as 20:30 horas, com 

ingresso restrito a somente 01 (uma) pessoa por família, devendo intensificar 

os cuidados apresentados pelos Planos de Contingência de cada 

estabelecimento; 
 

VI - Postos de Combustíveis, com exceção de suas lojas de 

conveniência: atendimento até as 20:30 horas, podendo atender a partir deste 

horário somente veículos da saúde e da segurança pública; 
 

VII – As Demais atividades não previstas nos incisos anteriores, terão 

suas atividades suspensas as 18:00 (dezoito) horas. 
 

§ 1º Para o funcionamento nos horários permitido os estabelecimentos 

mencionados nos incisos deste artigo deverão obedecer, rigorosamente, todas as 

medidas e protocolos de biossegurança e sanitização determinados pelo Decreto 

nº 362, de 09 de abril de 2020, bem como recomendações adicionais da 

Vigilância Sanitária do Município.  
 

§ 2º O contingenciamento de mobilidade previsto neste artigo se aplica 

também aos trabalhadores informais, tais como ambulantes. 
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Art. 3º. Durante o período do Toque de Recolher definido neste 

Decreto ficam fechados todos os espaços públicos como praças, parques, 

academias ao ar livre, quadras de esporte e campos de futebol. 
 

Art. 4º. Durante o período do Toque de Recolher definido neste 

Decreto ficam fechados todos os espaços privados coletivos como campos de 

futebol, quadras esportivas, quadras de tênis, parques infantis, casas noturnas 

(boites e bordéis), casas de shows, bailes e bailões, e similares. 
 

Art. 5º. Ficam suspensas, do dia 29/06/2020 à 12/07/2020 

atividades religiosas presenciais flexibilizadas pelo Decreto nº 364, de 24 de 

abril de 2020. 
 

Art. 6º. Ficam suspensas, do dia 29/06/2020 à 12/07/2020, em 

todos os períodos (matutino, vespertino e noturno), as atividades escolares 

presenciais de educação infantil, ensino fundamental e médio, que compõem a 

Rede Particular de Ensino, flexibilizada pelo Decreto nº 374, de 14 de maio de 

2020. 
 

Art. 7º. Ficam excetuados das medidas de contingenciamento social 

adotadas neste Decreto, os seguintes serviços e estabelecimentos por 

desempenharem atividades essenciais e indispensáveis para a sobrevivência 

humana, conforme segue: 
 

I – Captação, tratamento e abastecimento de água; 
 

II - Captação e tratamento de esgoto e lixo; 
 

III - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 
 

IV - Assistência médica e hospitalar; 
 

V - Clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas médicas 

estritamente para atendimento de emergência; 
 

VI - Distribuição e comercialização de medicamentos e laboratórios 

clínicos; 
 

VII - Funerários e serviços relacionados; 
 

VIII - Telecomunicações; 
 

IX - Processamento de dados ligados a serviços essenciais; 
 

X - Segurança privada; 
 

XI - Serviços de taxi e aplicativo de transporte individual remunerado 

de passageiros; 
 

XII - Imprensa; 
 

XIII - Profissionais da área fim da Saúde; 
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XIV - Servidores públicos das áreas de fiscalização das Secretarias 

Municipais de Saúde, Finanças e Meio Ambiente, bem como da Procuradoria 

Jurídica, quando em pleno exercício da função; 
 

XV - Setor de hotelaria; 

 

XVI - Advogados no exercício de sua profissão. 

 

XVII – Todas as atividades inerentes a colheita, transporte e 

armazenagem de grãos, tendo em vista estarmos em período de colheita; 
 

§ 1º Os estabelecimentos elencados neste artigo deverão adotar as 

medidas já determinadas no Decreto Municipal 362/2020. 
 

 

§ 2° Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no 

horário constante neste Decreto: 
 

I - Para fins de acesso aos serviços essenciais e/ou sua prestação, 

comprovando-se a necessidade e urgência, preferencialmente, de maneira 

individual, sem acompanhante. 
 

II - Quando em trânsito decorrente de retomo de viagens; 

 

III – Do retorno do trabalhador que desempenha suas funções no rol 

taxativo descrito no art. 7º. 
 

Art. 8º. Ficam proibidos todo e qualquer evento realizados em locais 

abertos ou fechados, independentemente das suas características, condições 

ambientais, tipo de público, duração e modalidade, principalmente 

comemorações particulares. 
 

Art. 9º. Em realização de velório, fica limitado o acesso e permanência 

no local, simultaneamente, de no máximo 10 (dez) pessoas, sendo obrigatório o 

uso de máscara de proteção facial e distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e 

meio) uma pessoa da outra. 

 

Art. 10. O descumprimento das medidas emergenciais dispostas neste 

Decreto importará em responsabilidade civil, penal e administrativa dos 

infratores. 
 

Art. 11. A violação as normas contidas neste Decreto sujeitam o 

infrator as penalidades previstas no Código Penal Brasileiro e na legislação 

municipal, dentro os quais: 
 

I - Infração de medida sanitária preventiva, tipificada no art. 268, do 

Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos: 
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a) "Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a 

impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. 
 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é 

funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, 

dentista ou enfermeiro." 
 

Art. 12. Para fins de cumprimento do que dispõe este Decreto, fica 

determinado que os servidores públicos municipais integrantes das carreiras de 

fiscalização exerçam suas atribuições de forma integrada e coordenada. 
 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor no dia 29 de junho de 2020, 

excepcionalmente mediante publicação no sitio eletrônico da Prefeitura e 

posterior publicação no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso/AMM e 

Diário Oficial de Contas/TCE-MT. 

 

GABINETE DO PREFEITO,  
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA, ESTADO DE MATO GROSSO.  
Em 27 de junho de 2020. 

 

 

 

 

ALTAMIR KÜRTEN 
Prefeito Municipal 

 


